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Alliansen sviker klimatet och miljön –
säger nej till ökat skydd av Öresund men
ja till Bromma flygplats
Att kunna flyga till Bromma flygplats är viktigare för Alliansen än att jobba
för ett renare Öresund. På annat sätt går det inte att tolka Allianspartiernas
agerande i regionstyrelsen idag. Samtidigt som Alliansstyret sa nej till fem av
MP:s sex förslag för att värna Öresund bifölls SD:s förslag om att uppmana
regeringen att inte lägga ner Bromma flygplats och att starta upp reaktor 1
vid Ringhals igen.
– Vilket politiskt haveri! Uppenbarligen är Allianspartiernas prat om de tar

klimatkrisen och miljöutmaningarna på allvar bara tomt prat för att lura
väljarna. Tydligare än så här blir inte deras brist på klimat- och
miljöengagemang, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region
Skåne.
Så sent som i tisdags blev skåningarna återigen påminda om hoten mot
Öresund. Då kom nyheten att en avloppsledning brustit i Skovshoved strax
norr om Köpenhamn och att 700 000 liter orenat avloppsvatten forsade ut i
Öresund varje timme.
Förra året orsakade flera danska kommuners planer på att släppa ut orenat
bajsvatten i Öresund ett ramaskri i Skåne. Reaktionerna blev stora från många
partier, med utspel även från flera borgerliga partier. Miljöpartiet la då en rad
förslag om att Region Skåne ska arbeta för att stärka skyddet av Öresund. Det
är dessa förslag som Alliansstyret nu väljer att inte säga ja till. Istället för att
bifalla besvaras fem av sex att-satser.
– Vi vill att Region Skåne tar på sig ledartröjan i arbetet med att stärka
skyddet av Öresund. Men Alliansen är inte intresserade av det. Det enda vi
hör är nej, nej och nej. Deras upprördhet över utsläppen i Öresund verkar
mest vara ett spel för gallerierna, åtminstone är det inte något man är beredd
att driva politiskt, säger Mätta Ivarsson och fortsätter:
– Alliansen säger nej till att Region Skåne verkar för att Öresund blir ett
biosfärområde. De säger nej till att regionen driver på för att delar av
Öresund på sikt kan bli en nationalpark. De säger nej till att regionen ska
arbeta för att det ska bildas marina naturreservat. Och det blev heller inte ja
till att regionen verkar för att skyddet av Öresund blir en särskild fokusfråga i
samarbetet med danskarna och regionen arbetar för att samla
kustkommunerna längs Öresund i ett gemensamt arbete, säger Mätta
Ivarsson.
Skälet som Alliansen anger är att frågorna inte ligger på regionens bord. Men
det är ett argument som inte håller.
– Varken Bromma flygplats eller Ringhals kärnkraftverk ligger på Region
Skånes bord, men här tvekar inte styret säga ja till SD:s förslag att skriva brev
till regeringen. Logiken haltar betänkligt. Det verkliga svaret verkar tyvärr
vara att Alliansen inte bryr sig lika mycket om Öresund som man gör om
flyget och kärnkraften, säger Mätta Ivarsson.

Sverigedemokraternas initiativärende om att skriva brev till regeringen om
att starta upp Ringhals 1 igen fick stöd av M, L och KD, medan Centerpartiet
yrkade avslag.
– Intressant att M, L och KD väljer SD framför sina Allianskamrater i Centern i
frågan om Ringhals. Jag noterar också att Centern så sent som förra året
föreslog att Öresund skulle bli biosfärområde, men nu röstar helt emot att
Region Skåne ska verka för det. Det är bara att beklaga, säger Mätta Ivarsson.
Läs MP:s motion här och beslutsförslaget här.
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